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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 4. maj 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 469 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 469: 

”Vil ministeren redegøre for, om der er begået fejl i sager vedr. samvær af anbragte 

børn og deres familier under covid19, og om der har været lovhjemmel til at stoppe 

samværet, herunder redegøre for hvilke kommuner der har gjort det uden lovhjem-

mel?” 

Svar: 

Der var – særligt i de første dage efter nedlukningen – mange nye regler og anvisnin-

ger, der skulle omsættes i praksis hos myndighederne og tilbud på det sociale område. 

I den forbindelse opstod der mange spørgsmål og – i nogle tilfælde – også misforståel-

ser om, hvordan de nye regler og retningslinjer skulle forstås og anvendes i praksis.  

Der har beklageligvis også været eksempler på fejl i sager om samvær for udsatte børn 

og unge, som har været et af de områder, hvor der opstod mange spørgsmål om forstå-

elsen af de særlige regler om håndtering af coronavirus/COVID-19.  

I de tilfælde, hvor ministeriet er blevet bekendt med, at en kommune har haft en klart 

ulovlig praksis, har ministeriet taget kontakt til de konkrete kommuner. Det er mini-

steriets opfattelse, at kommunerne, når de er blevet gjort opmærksomme på reglerne, 

derefter har rettet ind.  

Der er samtidig sat ind med yderligere vejledning om forståelsen af de nye regler både 

gennem orienteringsskrivelser til kommunerne, kontakt til KL og andre organisationer 

på området, ligesom der blev etableret en hotline for telefoniske spørgsmål både i mi-

nisteriet og Socialstyrelsen. Der er desuden løbende samlet op på de temaer og 

spørgsmål, der især er blevet rejst eller hvor ministeriet er blevet opmærksom på, at 

der kunne være tvivl om forståelsen, med en række svar på ministeriets hjemmeside 

bl.a. til brug for de kommunale sagsbehandlere. Disse svar er løbende blevet opdate-

ret, efterhånden som regler og retningslinjer er blevet ændret.  

Jeg kan oplyse, at reglerne om anbragte børn og unges ret til samvær og kontakt med 

familie og netværk fremgår af servicelovens § 71. Bestemmelsen fastsætter, at børn og 

unge, der er anbragt uden for hjemmet, som udgangspunkt har ret til samvær og kon-

takt med deres forældre og netværk, som for eksempel søskende, under anbringelsen. 

Efter servicelovens § 71, kan børn og unge-udvalget i kommunen træffe afgørelse om 

afbrydelse af samvær og kontakt mellem et anbragt barn og forældre, søskende eller 
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anden familie og netværk for en bestemt periode, når det vurderes at være nødvendigt 

af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.  

Der blev, med bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020 om mulighed for midlertidig 

fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det of-

fentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19, fastsat særlige regler om 

anbragte børn og unges samvær. 

Efter reglerne i bekendtgørelsens § 6 har kommunerne, når betingelserne i bekendtgø-

relsens § 1 er opfyldt, adgang til at træffe afgørelse om, at planlagt samvær midlertidigt 

udøves på en anden måde eller helt suspenderes. Adgangen til at suspendere samværet 

blev ophævet med bekendtgørelse nr. 559 af 30. april 2020, der trådte i kraft den 1. 

maj 2020 kl. 15.   

Herefter er der alene hjemmel til at afbryde samvær og kontakt mellem det anbragte 

barn og familie og netværk efter servicelovens bestemmelser. 

Jeg kan afslutningsvis oplyse, at ministeriet ikke er i besiddelse af oplysninger, som 

kan danne grundlag for en redegørelse for kommunernes praksis i forhold til afgørel-

ser om afbrydelse af samvær i forbindelse med håndteringen af Covid-19. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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